Fallskyddssele Petzl Newton
International Version
Fallskyddssele som är lätt att ta av och på tack vare de färgkodade remmarna.
Ergonomisk design som ger full rörlighet med dess bakre fästpunkt i metall
och fästpunkter på ruggen i metall och textil som ger stor mångsidighet.
Utrustningsöglorna gör det enkelt att organisera verktyg med hjälp av
verktygsväskor och andra tillbehör.
Enkel, lätt design:
- Den anatomiska designen är tättslutande men tillåter optimal rörelsefrihet
- Fästpunkt för bröstbenet i textil, lätt och mycket tåligt material
- anodiserad aluminium dorsal fästpunkt för stor hållbarhet
- ryggfäste i textil för att fästa ett fallskydds system
- tillåter installation av en LIFT-spridare för nedstigning i upprätt läge
Enkel och lätt att använda:
- färgkodade remmar (gula/svarta) ger snabb identifiering av de övre och
nedre delarna av selen innan tar på sig selen
- FAST LT PLUS automatiskt spänne för bröstbenet gör att selen kan fästas
och lossas snabbt och enkelt, utan förlust av justering, även med handskar.
Spännets lås begränsar risken för oavsiktlig lossning
- Axelband och benöglor utrustade med lås DUBBELBACK-spännen för snabb
och enkel justering
- två utrustningsöglor och två fack för TOOLBAG verktygsväska, för enkel
åtkomst till verktyg
- förvaringssystem för MGO-kontakterna på fallskydds linorna, på varje
axelrem. I händelse av ett fall släpper systemet MGO-anslutningarna och gör
att absorbatorn kan fällas ut
Den internationella versionen har en fallindikator: ett rött band dyker upp efter
ett fall på bröst- eller dorsala fästpunkten för att indikera att selen ska dras
tillbaka
Sternal fästpunkt: infästning av fallskydds system
Dorsal fästpunkt i metall: för att fästa ett fallskydds system
Textil ryggfäste: för att fästa ett fallskydds system
Certifiering(er): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA
Material: nylon, polyester, aluminium, stål
Storlek 1: 165-185 cm i kroppslängd, 70-93 cm midja, 47-62 cm lår, vikt 1125g
Storlek 2: 175-200 cm i kroppslängd, 83-120 cm midja, 50-65 cm lår, vikt
1155g
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